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Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 4 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendet és javasolja elfogadásra.
1.)Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2.)Beszámoló a képviselő-testület 2013. évi munkájáról
3.)Tájékoztató a települési környezetvédelemről
4.)Beszámoló a falugondnok tevékenységéről
5.)Beszámoló a szociális gondozó tevékenységéről
6.)Közérdekű kérdések, javaslatok
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2013. (XI. 22.) HATÁROZATA
a 2013. november 22-i ülés napirendje elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 22-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2.)Beszámoló a képviselő-testület 2013. évi munkájáról
3.)Tájékoztató a települési környezetvédelemről
4.)Beszámoló a falugondnok tevékenységéről
5.)Beszámoló a szociális gondozó tevékenységéről
6.)Közérdekű kérdések, javaslatok

1.)Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Kovács Csaba Károly polgármester: átadja a szót Pálinkásné Herczeg Henriett részére.
Pálinkásné Herczeg Henriett rendőr őrnagy: köszönti a megjelenteket, örömét fejezi ki, hogy szép
számban megjelent a lakosság. Elmondja, hogy 2013. szeptember 1-től van a tapolcai
rendőrkapitányság állományában és így került kinevezésre, mint
badacsonytomaji
őrsparancsnok. A kapitányság 2012. évi munkáját kívánja tömören összefoglalni. 2012-ben
Tapolca Rendőrkapitánysága Veszprém megyében elnyerte a rendészeti tevékenység kitüntetését
a munkája révén. A bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat. Badacsonytomaj
Rendőrőrs a Tapolcai Rendőrkapitányság alá tartozik alosztály jogállású rendőrőrs. Elmondja,
hogy a tavalyi évhez képest az állomány pár fővel csökkent, jelenleg 3 fő hiány van. A járőr
létszám kerül növelésre, mivel december 1-től átkerül egy kolléga Devecserből, így a két fő
hiányt az év elején szeretnék betölteni, hogy minél nagyobb létszámban legyenek jelen
közterületen. Az elmúlt évben fokozott ellenőrzés volt minden településen. Balatonhenyében a
bűncselekmények száma a tavaly előtti évhez képest hárommal növekedett, mely kisebb értékre
elkövetett lopás volt, illetve volt egy könnyű testi sértés. Tulajdon elleni szabálysértés nem
történt a községben, illetve közlekedési baleset sem. Balatonhenye községet főút nem keresztezi,
így legalább nem kedvez a bűnözőknek. A községben nagyon nagy számban vannak nyaralók,
így elsősorban az is a feladatuk, hogy ezek állagát megvédjék. Kéri a lakosságot, hogy
amennyiben gond, probléma van, jelezzék felé, illetve a körzeti megbízott felé, vagy a
Polgármester Úrnak, mivel azért vannak, hogy a lakosság biztonságban legyen. Kéri a testületet,
hogy a 2012. évi beszámolót fogadják el, valamint köszöni a kapitányság, illetve a rendőrőrs felé
nyújtott támogatást.
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Kovács Csaba Károly polgármester:
képviselő-testületnek elfogadásra.

köszöni szépen a rendőrség beszámolóját. Javasolja a

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2013. (XI. 22.) HATÁROZATA
közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Rendőrkapitányság 2012.
évre vonatkozó közrendvédelmi beszámolóját elfogadja.
Kovács Csaba Károly polgármester: kéri, hogy akinek a rendőrségi beszámolóval kapcsolatosan
kérdése van, akkor azt most tegye meg. Megállapítja, hogy nincsen kérdés. Megköszöni a
rendőrség képviselőinek megjelenését.
2.)Beszámoló a képviselő-testület 2013. évi munkájáról
Kovács Csaba Károly polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2013. június 23-án volt a
községben időközi polgármester választás, ekkor került hivatalba, így az azt követő érdemi
munkáról tud beszámolni. Az első félév munkájáról történő beszámoló elkészítésére felkérte
Bőczi Miklósné Alpolgármester Asszonyt.
Bőczi Miklósné alpolgármester: tisztelettel köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy 2013.
januárjától a képviselő-testületnek 6 ülése és 4 együttes ülése volt, 56 határozatot hozott a
testület, illetve 7 rendeletet alkotott. 2013. március 1. napjával Szalai István polgármesteri
tisztségéről lemondott és attól az időponttól minden hétfőn 9 – 10 óráig tartotta az
ügyfélfogadást. Nagyobb esemény nem történt a községben, nőnap ugyan nem volt, de ettől
függetlenül a község hölgy tagjai megkapták az ünnephez kapcsolódó virágot, áprilisban volt egy
rendőrségi fórum, májusban pedig egy gyermeknap.
Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja, hogy június 23-i időközi választást követően
vette át a munkát, hivatalosan június 28-tól van hivatalba. A második félévben 7 testületi ülés és
3 együttes ülést tartott a képviselő-testület, 50 határozatot hozott, illetve 9 rendeletet alkotott.
A határozat, illetve a rendelet számokból látszik, hogy rengeteget dolgozik a hivatal a testületek
kiszolgálása érdekében is. Ezúton is megköszöni a közös hivatal dolgozói által végzett munkát,
hatalmas leterhelésben van részük és ezt a munkát 22 fő végzi, 10 község vonatkozásában.
Folyamatban lévő ügyekről el kívánja mondani, hogy a településen a legnagyobb beruházás a
csatornázás volt az elmúlt évben. Fizikailag működik a csatorna, még a rákötésekkel
kapcsolatosan vannak hiányosságok, itt szeretné hangsúlyozni, hogy az ingatlanok csatornára
történő rákötése nagyon fontos, mert annak, akinek van lehetősége rákötésre, de nem teszi meg,
annak talajterhelési díj fizetési kötelezettsége van, melynek összege 3.600 Ft/m 3, míg a víz
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csatornával együtt 461 Ft/m3. A projektet támogatta a Káli-medencéért Alapítvány 1,5 millió Ft
összegben, mely összegből 800 e Ft felhasználásával a község vállalta azt, hogy idő előtt ráköt a
csatornára, és az összegyűjtött szennyvizet az átemelő szivattyútól elszállítatja ezen összeg
terhére. A maradék 700 e Ft-ot pedig az utak helyreállítására, illetve a beruházásból eredő
károkra fordítja az önkormányzat.
Elmondja, hogy a 2013. évi gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, szigorúan tartotta az
önkormányzat az előirányzatokat. A rendelkezésre álló pénzeszközökkel a lehető
legtakarékosabban próbált bánni az önkormányzat, így a gazdálkodás finanszírozása zavartalan
volt. A bevételekre is nagyon oda kell figyelni, mivel csak abból tud gazdálkodni az
önkormányzat, kettő bevételi forrása van az önkormányzatnak, az egyik az állami támogatás, a
másik pedig a helyi adók. Fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy az adófizetési morál kicsit
alábbhagyott és nem szeretné, ha ez a tendencia folytatódna, példaként említi, hogy a
gépjárműadónak csak a 60 %-a folyt be az önkormány számlájára. Kéri a lakosságot, hogy
figyeljenek a befizetésekre. Bevételi forrása még az önkormányzatnak a helyiségbérlet, mely a
közösségi ház tetőterében lévő 5 szobából ered, mely összegszerűen a 2013. évben 250 e Ft volt,
mely az előző évhez képest emelkedést mutat, mivel akkor 144 e Ft folyt be ebből a
tevékenységből. A bérlakások bérleti díja évek óta nagyon alacsonyan mozog, mely módosítása a
soron következő testületi ülésen várható.
Elmondja még, hogy a falunapon nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy a temető rendbetételére
megmozdult a falu és adományokból 55 e Ft érkezett a támogatói jegyek vásárlásával.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat 2013. évben sikeresen részt vett a
közfoglalkoztatási programban, jelenleg 6 fő van alkalmazásban, illetve decembertől további 2 fő
foglalkoztatására lesz lehetőség. Ezen foglalkoztatást az állam 100 %-ban támogatja.
Elmondja még, hogy megvalósult a felszíni karsztvíz bázis védelmi projekt, befejezték a
monitoring kutak fúrását, mely minták elemzése jelenleg történik. Ezen projekt hozadéka az,
hogy amint meglesznek az eredmények, kitűzik a karsztvíz védelmi zónákat és így a falu régi
nagy problémája oldódik meg, azaz a bánya az első védelmi zónába kerül és ott semmilyen ipari
tevékenység nem fog többet megvalósulni.
Jelzi még, hogy nagy probléma volt augusztus hónap folyamán, hogy Zánkán megszűnt az
iskolabusz, próbáltak ez ügyben a VOLÁN-nal is tárgyalni, de sajnos sikertelenül. Így a
falugondnoki busszal oldják meg a gyermekek szállítását, ami ugyan plusz költség a falunak, de a
gyermekek iskolába történő szállítása kötelező feladata a falugondnokságnak.
Elmondja még hivatalba lépését követően az épületen belül átalakítások, helyiség cserék
történtek, főleg takarékosság miatt. Külön iroda került kialakításra részére, illetve a
hivatalsegédnek, valamint a falugondnoknak, a könyvtár kiköltözött az úgynevezett klubszobába.
A fiatalok által eddig használt klubszobára mindenképpen megoldást kívánnak találni, melyet a
kultúrházban szeretne az önkormányzat megoldani. Első lépésként megtörtént a kultúrházban az
internet korszerűsítése is.
Az intézkedések körébe tartozik, hogy a falugondnoki szolgáltatásokat is próbálják a szűkös
költségvetésre tekintettel takarékosan működtetni. Az önkormányzat törekszik a szállítások
ésszerűsítésére, az utak összevonására, melyről bővebben majd a falugondnok nyújt tájékoztatást.
Elmondja, hogy tudomással bír arról, hogy a község nagyon nehéz helyzetben van, nincsen
munkalehetőség, tenni kell azért, hogy a falu fennmaradjon és ne néptelenedjen el. A Kálimedence északi csücskében, Balatonhenyén kettő lehetőség van az egyik a mezőgazdaság, a
másik pedig a turizmus. Apró lépésekkel véleménye szerint el lehet indítani ezt a folyamatot,
például zöldségtermeléssel, állatok tartásával, szoba kiadással. Az önkormányzat a jövőben úgy
kíván segíteni, hogy háztáji gazdálkodókat támogatni fogja, melynek kidolgozása jelenleg van
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folyamatban. Itt szeretné még megemlíteni, hogy a községben három nagyobb rendezvény van: a
falunap, szüreti felvonulás és az idősek karácsonya. A jövő évben Balatonhenye Önkormányzata
lesz a szüreti felvonulás megszervezője, melynek szervezésében részt kell vállalni, mivel erős
turista csalogató hatása van.
A község honlapjának munkapéldányát kivetítő segítségével bemutatja. Elmondja, hogy a honlap
működtetésére különböző törvényi előírások vannak, melyeknek a jelenlegi honlap nem felelt
meg, így egy új honlap kialakítására, karbantartására szerződés került aláírásra. Az előírásoknak
megfelelően az új honlapra felkerülnek a testület munkájával kapcsolatos előterjesztések,
jegyzőkönyvek, rendeletetek. Továbbá szerepeltetni lehet majd a szobakiadókat, termelőket,
szolgáltatásokat, rendezvény fotókat, archív fotókat, tehát teljesen megújul a honlap. Az
önkormányzat ebben az ügyben is szívesen fogad minden javaslatot.
Köszöni szépen a figyelmet, röviden ennyit kívánt elmondani az elmúlt közel félév
tevékenységéről.
Kéri a résztvevőket, hogy a kérdéseket, javaslatokat a beszámolók végére gyűjtse össze, kultúrált
körülmények között, személyeskedés nélkül tegyék majd fel azokat.
3.)Tájékoztató a települési környezetvédelemről
Kovács Csaba Károly polgármester: a környezetvédelem Balatonhenyében igen kényes kérdés.
1984-ben a Balaton-felvidéken volt először tájvédelmi körzet, amely egyrészt a vidék előnyére
szolgál, viszont hátrányokat is jelent. Előnyére szolgál, mivel megőrizték az apró, feldarabolt
művelésű területet, így a turizmus egyik központjává vált a Káli-medence, ezáltal Balatonhenye
is. A tájvédelmi körzet végig kíséri az emberek életét, ezen változtatni nem lehet, mindig is
befolyásolja a területen végzett tevékenységet. Gondol a mezőgazdasági tevékenységre. Sok
helyen előírták a legeltetést, de a Káli-medencében egyre kevesebb az állattartó, kevesebb a
legeltetés, így az ingatlanok elgazosodnak, műveletlenek, sok szántóból már legelőt csináltak.
Bár az utóbbi időben már tapasztalható, hogy egyre több földet művelnek meg és gazdálkodnak
rajta. Nagyipari mezőgazdasági tevékenység a településen nem zajlik.
Elmondja még, hogy a Bányakapitányság tájékoztatása szerint lejárt a bányászati szüneteltetési
joga a bánya tulajdonosnak. A bánya tulajdonosa egy másik vállalkozásnak haszonbérbe adta a
bányát, de ahogy előzőleg már elmondta, elkészültek a felszíni karsztvíz bázis védelmi
dokumentációk, amivel kizárható az ipari tevékenység. Utat nem fognak építeni, teherautó
forgalom nem tud átmenni a falun. A bánya tulajdonosnak előírták a rekultivációs
kötelezettséget, de a bányát, mint bányaterületet fenn kívánják tartani ezáltal a bányászati
tevékenység
szüneteltetését
újólag
csak
a
haszonbérlő
tudja
kérelmezni.
A környezetvédelemről röviden ennyit szeretett volna elmondani.
4.)Beszámoló a falugondnok tevékenységéről
Kovács Csaba Károly polgármester: felkéri Vadász Miklós falugondnokot, hogy ismertesse
beszámolóját.
Vadász Miklós falugondnok: ismerteti beszámolóját. (mellékletként csatolva)
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Kovács Csaba Károly polgármester: köszöni szépen a beszámolót. Kérdezi a képviselő-testületet,
hogy kizárják-e Vadász Miklós képviselőt a döntéshozatalból a falugondnoki beszámoló
elfogadása vonatkozásában.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2013. (XI. 22.) HATÁROZATA
döntéshozatalból történő kizárásról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vadász Miklós képviselőt a
falugondnoki beszámoló elfogadása vonatkozásában a döntéshozatalból kizárja.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy a falugondnok
beszámolóját fogadják el.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2013. (XI. 22.) HATÁROZATA
falugondnoki beszámoló elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

a

falugondnok

2013.

évi

5.)Beszámoló a szociális gondozó tevékenységéről
Kovács Csaba Károly polgármester: felkéri a szociális gondozót, hogy tartsa meg beszámolóját.
Kirnbauer Péterné szociális gondozó: ismerteti a beszámolóját. (mellékletként csatolva)
Kovács Csaba Károly polgármester: köszöni szépen a szociális gondozó beszámolóját. Javasolja
a képviselő-testületnek, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2013. (XI. 22.) HATÁROZATA
szociális gondozó beszámolójának elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális gondozó beszámolóját
elfogadja.
6.)Közérdekű kérdések, javaslatok
Horváth Károly balatonhenyei lakos: a polgármesteri beszámolóval kapcsolatosan kérdezi, hogy
a szobakiadásból június óta milyen összeg érkezett be, illetve azt megelőzően mennyi?
Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja, hogy 2013. évben 251 e Ft érkezett be, előtte
pedig 2012-ben 141 e Ft.
Horváth Károly balatonhenyei lakos: véleménye szerint valami nem fedi a valóságot, mert 2012.
évben 9 hónapig egy állandó lakosa volt az önkormányzati szobának. A 9 hónapot figyelembe
véve 40.000 Ft összeggel számolva, már 360 e Ft bevételnek kellene lennie, számlával igazoltan,
így nem stimmelnek az összegek.
Kovács Csaba Károly polgármester: az önkormányzat eddig 141.250 Ft-ot fizetett be ebből a
tevékenységből, jelenleg a kasszában van 109.000 Ft, tehát összesen 250.250 Ft a befizetendő
összeg, mely ez év júniusától keletkezett. Az előző évben a csatornázás kapcsán volt számlás
szobakiadás, amelyből egyszer történt egy 50.000 Ft-os befizetés, illetve egy 85.000 Ft-os
befizetés. Továbbá terembérlet címén 6 alkalommal 1.500 Ft került befizetésre, mely a kultúrház
vásár céljára történő használatából keletkezett, több összeg az önkormányzat számlájára nem
folyt be. Tisztában van azzal, hogy történtek szobakiadások ezért a meglévő számlákat,
bizonylatokat átadta a megfelelő személynek, és vizsgálat van folyamatban, hogy milyen
szobakiadások történtek, hány alkalommal, mekkora összeggel.
Horváth Károly balatonhenyei lakos: a falugondnokot kérdezi, hogy a beszámolóban elhangzott
kilométerek hónapra, vagy egy évre szólnak.
Vadász Miklós falugondnok: a beszámoló átlag 10 hónapot vesz figyelembe.
Kovács Csaba Károly polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a beszámoló hónapra lebontva
tartalmazza a kilométereket, melyet ismertet. Elmondható, hogy havi átlagban 1000 km-re jön ki
a gépkocsi használat. Elmondja továbbá, hogy a beszámolóban voltak ugyan hiányosságok,
melyek pontosításra kerülnek és felkerül ez az információ a honlapra is.
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Horváth Károly balatonhenyei lakos: kérdezi az Alpolgármester Asszonytól, hogy elfogadta-e
közmunka felajánlást.
Bőczi Károlyné alpolgármester: elmondja, hogy e hét szerdán volt utoljára kezelésen a kezével,
de nem táppénzen volt.
Horváth Károly balatonhenyei lakos: kérdezi az Alpolgármester Asszonyt, hogy a rendszeres
szociális segélyt még mindig kapja.
Kovács Csaba Károly polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a közmeghallgatás elején kérte,
hogy személyeskedéstől mentesen történjenek a kérdések. Elmondja, hogy a szociális segélyek
kérdésköre nem közérdekű adat.
Horváth Károly balatonhenyei lakos: kérdezi, hogy akkor, ezt lehet feketén csinálni. Nem érti,
hogy az egyik embernek jár, a másiknak nem, ez nem személyes probléma, hanem falu probléma.
Kovács Csaba Károly polgármester: szociális segély elbírálásánál bizonyos feltételeknek meg
kell felelni a helyi szociális rendelet alapján.
Horváth Károly balatonhenyei lakos: megpróbálja máshogy feltenni a kérdést, mégpedig, hogy
lehetséges-e úgy segélyt kérni, hogy félrevezetik az önkormányzatot, a falu lakosságát és valótlan
adatokat adnak be.
Kovács Csaba Károly polgármester: a szociális segélyek kifizetése állami finanszírozásból
történik, melyhez az önkormányzatnak kb. 20 %-ot kell hozzátennie. Az egyik segélyezési forma
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a másik pedig a rendszeres szociális segély.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás az, amely megvonható amennyiben a felajánlott munkát
nem vállalja el az adott személy. A rendszeres szociális segélyben részesülő bevonható
közmunkába, de nem kötelező benne részt vennie.
Horváth Károly balatonhenyei lakos: választ még nem kapott a kérdésére.
Kovács Csaba Károly polgármester: a szociális segély megállapításának vannak bizonyos
korlátai, annak jár, akinek nincs jövedelme. Ha valaki együtt él valakivel és annak van
jövedelme, akkor valószínű, hogy nem kapja meg a támogatást. Az önkormányzat, illetve a
hivatal a beadott adatok, nyilatkozatok, lakcímnyilvántartás alapján állapítja meg a jogosultságot.
Amennyiben valaki valótlan adatot állít, van lehetőség annak a felülvizsgálatára, tudomása
szerint kettő évente aktuális ezen segélyezések felülvizsgálata. Ez jelen esetben is meg fog
történni, így ez az akut probléma megszűnik.
Burcsa Hilda balatonhenyei lakos: elmondja, hogy kb. 2-3 évvel ezelőtt 20 aláírással petíciót
nyújtott be a Jegyző Asszonyhoz arról, hogy az alpolgármester asszonynak van élettársa, de a
jegyző asszony a petíciót kidobta. A faluban mindenki tudja, hogy van élettársa az alpolgármester
asszonynak. Amikor ő kért támogatást elutasították, igenis vizsgálják felül.
Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja, hogy felszólította az érintetteket arra, hogy ezt a
problémát szüntessék meg, vagy legalább is találjanak megoldást.
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Burcsa Hilda balatonhenyei lakos: egyszer már elindult ez a folyamat, akkor a kukába került,
nem szeretné, hogy most is így legyen.
Horváth Károly balatonhenyei lakos: elmondja, hogy az elhangzott petíció az előző jegyző
asszonynak, Nagy Anikónak került átadásra.
Kovács Csaba Károly polgármester: ez a téma nem kerül a szemetesbe, mivel ezen ülésről
készülő jegyzőkönyvben ennek nyoma lesz.
Kántor Gyula balatonhenyei lakos: a községben nagyon sokan egyedül élnek, krónikus
betegségben szenvednek, tudomása szerint a környékbeli községekben (Zánka, Tagyon) már
működik a segélyhívó rendszer. Napközben ugyan biztosítva van az ellátás, felügyelet, de mi
történik akkor, ha éjszaka szorul valaki segítségre. Kérdezi, hogy Balatonhenyében lesz-e erre
lehetőség.
Kovács Csaba Károly polgármester: megvizsgálják ennek lehetőségét, tudomása szerint nagyon
költséges ezt kivitelezni. Utánajár, hogy milyen költséggel járna és tájékoztatást fog nyújtani.
Nagy László balatonhenyei lakos: édesanyja érdekében kérdezi, hogy amennyiben a szociális
étkeztetést a másik igénylő már nem veszi igénybe, akkor attól még az ő édesanyja megkapja-e
az ebédet. Nem szeretné, ha ez a szolgáltatás megszűnne.
Kovács Csaba Károly polgármester: a szociális étkeztetés biztosítása az önkormányzatnak
kötelező feladata, tehát így a jövőben is biztosítva lesz. Bár elgondolkodtató, hogy meg lehetne
ezt helyben is oldani, hiszen több asszony főz a faluban. Így az önkormányzat is sokat tudna
spórolni, mivel 20 nappal számolva havi szinten csak az ebédszállítás 200 km.
Horváth Károly balatonhenyei lakos: kérdezi, hogy ott, ahol történik a főzés, onnan miért nem
oldják meg a kiszállítást.
Kovács Csaba Károly polgármester: egy-két ebéd kiszállítását nem vállalják. 10 fő igénylő alatt
nem szállítanak ebédet.
Szalai Lajos balatonhenyei lakos: a bánya működése kapcsán kérdezi, hogy fizet-e a vállalkozó
iparűzési adót, mivel egy nagyobb összeg fellendítené a települést.
Kovács Csaba Károly polgármester: a cég a községbe székhellyel rendelkezik. 2013. évben az
iparűzési adó befizetések 89 %-ban teljesültek.
Szalai Lajos balatonhenyei lakos: a gépjárműadó vonatkozásában elmondja, hogy több
autótulajdonos van a községben, igenis oda kell figyelni, hogy fizessék meg a gépjárműadót.
Kovács Csaba Károly polgármester: a beszámolóban már említette, hogy a legkritikusabb a
gépjárműadó befizetés, mivel az csak 60 %-ban teljesült.
Pákozdi Szilvióné balatonhenyei lakos: kérdezi, hogy a falu végén lévő hölgy be van-e
jelentkezve a faluba.
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Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a hozzászólót, hogy állandó lakó, vagy sem, az nem
tartozik a nyilvános adatok közé.
Pákozdi Szilvióné balatonhenyei lakos: csak azt szeretné megkérdezni, hogy jár-e valaki a
hölgyhöz, mivel beteg ember, véleménye szerint figyelni kell rá, mert úgy hallotta, mivel nincs
bejelentkezve állandó lakónak, ezért nem figyelnek rá.
Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja, hogy ez falugondnoki és szociális gondozói
feladat, figyelni fognak rá.
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 18.26
órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

10

